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Herencsény  Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

 
 

X. számú 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
Készült: A képviselő-testület  2011. június 17-i, a  cserhátsurányi 
tanácskozó  teremben megtartott üléséről. 
 
/ A cserhátsurányii képviselő-testülettel egyidőben tartott ülés ! / 
 
Jelen vannak:  A testület tagjai közül: 

- Jusztin Józsefné polgármester, 
- Bucsánszki Csaba, 
- Demkó György helyi képviselők. 

 
Tanácskozási joggal: 
- 3 fő települési képviselő  ,   a jelenléti ív szerint, Fridrich Béla Mohora 
polgármestere, Jávor Károly külsős alpolgármester, 
- Fazekas János körjegyző, 
 
Távol maradt előzetes bejelentéssel: Kosik Mihály alpolgármester, Tácsik 
Bálint , képviselő ,  Oláh Gyula cig. Kisebbségi önk. Elnöke, Bóta 
Bernadett isk.ig. 
 
Jusztin Józsefné polgármester  üdvözlés  után  megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes, a tanácskozást megnyitja. 
A jegyzőkönyv hitelesítésére Bucsánszki Csaba, és Demkó György 
képviselőket kéri fel. 
 
Ezt követően  javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó szerint. 
 
A testület a javaslatot - egyhangúlag -  elfogadja az alábbiak szerint: 
 
N a p i r e n d : 
             
1./ Tessedik Sámuel Körzeti Általános Iskola és Óvoda igazgatói 
megbízás meghosszabbítása 
Előterjesztők: Jusztin Józsefné és Szántó József polgármesterek 
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2./ Létszámcsökkentéshez kapcsolódó egyszeri költségvetési támogatás 
igénylés 
Előterjesztők: Jusztin Józsefné és Szántó József polgármesterek 

 
3./ Körjegyzőséghez csatlakozás (szándéknyilatkozat) Mohora Község 
Önkormányzata részéről 

        Előterjesztők: Jusztin Józsefné és Szántó József polgármesterek. 
                   

4./ A közös fenntartású intézmények 2010.évi záró elszámolása 
 Előterjesztők: Jusztin Józsefné és Szántó József polgármesterek 
 
5./ A helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 
rendelet megalkotása 
Előterjesztők: Jusztin Józsefné és Szántó József polgármesterek 
 
6./ Házasságkötés egyéb családi események lebonyolításáról szóló 
rendelet megalkotása 
Előterjesztők: Jusztin Józsefné és Szántó József polgármesterek 
 
7./ Az Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 
rendelet-tervezet megvitatása 
Előterjesztők: Jusztin Józsefné és Szántó József polgármesterek 
 
8./  Egyéb, közös állásfoglalást igénylő ügyek. 
Előterjesztők: Jusztin Józsefné és Szántó József polgármesterek  
 
A  n a p i r e n d    t á r g y a l á s a : 
 
1./ Tessedik Sámuel Körzeti Általános Iskola és Óvoda igazgatói 
megbízás meghosszabbítása 
Előterjesztők: Jusztin Józsefné és Szántó József polgármesterek 
 (Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva (1.sz. melléklet.) 
 
 
A képviselő-testület - egyhangú -igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozza:  

 
Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének  44/2011. (VI.17.) önkormányzati 

határozata 
 
Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete egyetértésben a társfenntartó Önkormányzat 
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Képviselő-testületével a Tessedik Sámuel Körzeti 
Általános Iskola és Óvoda igazgatói teendői ellátásával 
megbízott Bóta Bernadett megbízatását 2011. 
augusztus 31-ig meghosszabbítja.   
 
Felkéri a polgármestert , hogy szükséges 
intézkedéseket tegye meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Szántó József polgármester 

 
 

2./ Létszámcsökkentéshez kapcsolódó egyszeri költségvetési támogatás 
igénylés 
Előterjesztők: Jusztin Józsefné és Szántó József polgármesterek 
 (Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva (2.sz. melléklet.) 
 
Szántó József polgármester ismerteti a létszámcsökkentéshez kapcsolódó 
támogatás igényléseket.  
Koplányi Árpádné alpolgármester: az előterjesztésben tévesen szerepel a 
pályázat keretében visszaigényelhető mérték.  
A pályázat pontosítása után a képviselő-testület - egyhangú -igen 
szavazattal az alábbi határozatokat hozza:  
 

Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének  45/2011. (VI.17.) önkormányzati 

határozata 
 

Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
a létszámcsökkentési döntésekkel kapcsolatos központi költségvetési 
hozzájárulás igénylésére vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot 
hozta: 
 

1. A Képviselő-testület a Tessedik Sámuel Körzeti Általános Iskola és 
Óvoda által létszámcsökkentéshez kapcsolódó egyszeri költségvetési 
támogatás igényléséhez hozzájárulását adja. 
A Képviselő-testület az intézmény engedélyezett létszámát 2011. 
január 1-én  35   főben állapította meg. 
Az általános iskolai feladat átadásból következő létszámcsökkentést ,  
- amely 18 főt érint – követően  a  létszáma  17. főre mérséklődik. 
A költségvetési hozzájárulás  igénylése szempontjából  érintett   
létszám: 3 fő: 
                                               - 2 fő pedagógus  ( tanár ) 
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                                               - 1 fő fizikai ( takarítónő 
 

2.   A képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat fenntartói 
körén belül, költségvetési szerveinél és polgármesteri hivatalánál a 
meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő 
álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti 
változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói 
körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen 
foglalkoztatott munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának 
megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség. 
 

3. A képviselő-testület vállalja, hogy a megszüntetett álláshelyeket 
legalább 5 éven át nem állítja vissza, kivéve ha jogszabályból adódó 
többletfeladatok ezt indokolttá teszik.  
 

4. A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a fentiekben hozott 
döntések Munkaügyi Bíróságnál eljárás alatt nem áll, a 
foglalkoztatottak jogviszonyának megszüntetéséből Cserhátsurány 
Község Önkormányzatának fizetési kötelezettsége keletkezik, továbbá 
a 2010. évi pályázat keretében e jogviszony megszüntetésekhez 
kapcsolódó támogatásban nem részesült. 
 

5. A képviselő-testület felhívja a polgármestert a helyi önkormányzatok  
létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési 
támogatás igényléséről szóló pályázat  benyújtására és a szükséges 
intézkedések megtételére. 
  
Határidő:   2011. július 12. 
Felelős: Szántó  József polgármester 

 
3./ Körjegyzőséghez csatlakozás (szándéknyilatkozat) Mohora Község 
Önkormányzata részéről 

        Előterjesztők: Jusztin Józsefné és Szántó József polgármesterek. 
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva (3.sz. melléklet.) 
 
Jávor Károly külsős alpolgármester: a két jegyző közül ki lesz a jegyző ?  
Szántó József polgármester: megegyezés kérdése, majd eldől. 
Jusztin Józsefné polgármester: ha az idén csatlakozik Mohora,  akkor 3 
millió Ft támogatást kaptunk volna.   
A  képviselő-testület - egyhangú -igen szavazattal az alábbi határozatokat 
hozza:  
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Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének  46/2011. (VI.17.) önkormányzati 

határozata 
 

Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete Mohora Községi Önkormányzata Képviselő-
testületének szándéknyilatkozatát- mely szerint 
2012.01.01. hatállyal csatlakozni kíván a 
Cserhátsurány – Herencsény Községek 
Körjegyzőséghez- támogatja. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy döntéséről az 
érdekelteket értesítse és a további döntések 
előkészítését kezdje meg. 
Határidő:  folyamatos december 31-ig 
Felelős: Szántó József polgármester 

 
 

4./ A közös fenntartású intézmények 2010.évi záró elszámolása 
 Előterjesztők: Jusztin Józsefné és Szántó József polgármesterek 
 (Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva (4.sz. melléklet.) 
 
Szántó József polgármester ismerteti az elszámolás részleteit. 
 
Hozzászólás nem volt, a képviselő-testület - egyhangú -igen szavazattal az 
alábbi határozatokat hozza:  
 
 

  Herencsény Községi Önkormányzat  
Képviselő-testületének 47/2011. (VI.17.) 

önkormányzati határozata 
 

 
Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete a közös fenntartású intézmények 2010.évi 
záró elszámolását a melléklet szerinti tartalommal 
elfogadja. 
A Herencsény Község Önkormányzatát megillető 
2.695 eFt a 2011.évi intézményfinanszírozás során 
kerül elismerésre. 
Mohora község önkormányzata a 2.367 eFt tartozását 
az ÖNHIKI támogatásból rendezi.  
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Határidő:  2011. július 15. /folyamatos december 31-ig 
Felelős:  polgármester 

 
 
5./ A helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 
rendelet megalkotása 
Előterjesztők: Jusztin Józsefné és Szántó József polgármesterek 
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva (5.sz. melléklet.) 
 
Jávor Károly külsős alpolgármester: kéri javítani a 4 §. (2) bek. hiányzik 
az alany .( ki vagy mi teheti meg !)  
 
Szántó József polgármester szavazásra bocsátja - a kiegészítést  követően - 
a helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 
rendeletét. 

 
Képviselő-testület  - egyhangú   - szavazással a következő rendeletet  
hozza :  

 
Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

 
6/2011. (VI.18.) önkormányzati rendelete 

 
a helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről  

 
( A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva !) 

 
 
 
 
6./ Házasságkötés egyéb családi események lebonyolításáról szóló 
rendelet megalkotása 
Előterjesztők: Jusztin Józsefné és Szántó József polgármesterek 
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva (6.sz. melléklet.) 
 
Koplányi Árpádné alpolgármester : szabadtéren miért nem lehet 
házasságot kötni ? 
Szántó József polgármester a pontosítás végett,  javasolja elnapolni a 
rendelet elfogadását a következő testületi ülésre.  
Több hozzászólás nem volt, a képviselő-testület - egyhangú -igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozza:  
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  Herencsény Községi Önkormányzat  
Képviselő-testületének 48/2011. (VI.17.) 

önkormányzati határozata 
 

Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a házasságkötés és egyéb családi események 
lebonyolításáról szóló rendeletet - tervezet elfogadását a 
következő képviselő-testületi ülésre elnapolja.  

 
 
7./ Az Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 
rendelet-tervezet megvitatása 
Előterjesztők: Jusztin Józsefné és Szántó József polgármesterek 
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva (7.sz. melléklet.) 
 
Jávor Károly külsős alpolgármester: hasznos lenne , ha látni lehetne a régi 
rendeletet is , hogy mi változott. Látni kell a  mellékletet is. A 17.§. (4) 
bek. kimaradt egy szó „ esetében szó után   „ lehet  „.  
A 20. §. –ban a rendelet utalás nincs beírva.    
Móricz Gáborné képviselő: így nem tudjuk összevetni a  rendelet 
változást.  
 
Szántó József polgármester a pontosítás miatt,  javasolja elnapolni a 
rendelet elfogadását a következő testületi ülésre.  
Több hozzászólás nem volt, a képviselő-testület - egyhangú -igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozza:  
 

  Herencsény Községi Önkormányzat  
Képviselő-testületének 49/2011. (VI.17.) 

önkormányzati határozata 
 

Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról  
szóló rendeletet-tervezet elfogadását  a következő 
képviselő-testületi ülésre elnapolja.  

 
 
 
 
8./  Egyéb, közös állásfoglalást igénylő ügyek. 
Előterjesztők: Jusztin Józsefné és Szántó József polgármesterek  
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Szántó József polgármester szóban ismerteti a képviselő-testülettel, hogy a 
tározó vízügyi engedélyét elutasították. Javaslom a  határozat 
megfellebbezését. Az elutasító határozat 6 település lakosságának 
árvízvédelmét érinti.  A fellebbezés összege 360 e Ft, melyet a 4 községnek 
kellene megfizetni.   

      
Jávor Károly külsős alpolgármester: a záportározó nem végleges 
megoldás. Probléma szerintem az erdők tarra vágása és a nem megfelelő 
művelési ág választása ezeken a földterületeken. Javaslok egy 
földtulajdonosi egyeztetést összehívni, amikor szükséges a záportározó 
megépítése  ügyében. 
A pályázat rövid ideig van nyitva , ha nem készülünk rá akkor nehéz az 
elkészítése.  
Demkó György képviselő: én is javaslom a fellebbezést.   
Jusztin Józsefné polgármester: nem látok esélyt a fellebbezésre. 

 
Több hozzászólás nem volt, a képviselő-testület - egyhangú -igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozza:  
 
 

  Herencsény Községi Önkormányzat  
Képviselő-testületének 50/2011. (VI.17.) 

önkormányzati határozata 
 
 

Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete Cserhátsurány és térsége (Herencsény, 
Szanda, Terény, Cserhátsurány ) árvízvédelmi 
rendezésének kiépítéséhez szükséges Herencsényi 
tározó ügyében hozott elutasító vízügyi hatósági 
határozat ellen fellebbezést nyújt be.    
 
 
 
 

8/2. A Képviselő-testület 2011.II. félévi ülésterv elfogadása 
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva (8/2.sz. melléklet.) 

 
Hozzászólás nem volt, a képviselő-testület - egyhangú -igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozza:  
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  Herencsény Községi Önkormányzat  
Képviselő-testületének 51/2011. (VI.17.) 

önkormányzati határozata 
 
 

Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete a 2011. II. félévi üléstervét a melléklet szerinti 
részletezéssel elfogadja. 
 
 
 

8/3. Folyószámla hitel kérelem 
 
Hozzászólás nem volt, a képviselő-testület - egyhangú -igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozza:  

 
Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének 52/2011. (VI.17.) önkormányzati  

határozata 
   

Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
polgármester előterjesztése alapján, - figyelemmel  az 
elfogadott  2011. évi költségvetésre -  elhatározza, hogy az 
átmeneti forráshiány pótlására maximum egy év futamidővel 
6.000 e Ft folyószámlahitelt vesz fel a következő feltételekkel: 
Hitelt nyújtó bank: a képviselőtestület költségvetési számláját 
vezető OTP Bank. A hitel fajtája: folyószámlahitel, 12 hónap 
futamidőre. A hitel kamata: változó 
 
A Képviselő-testület k i j e l e n t i, hogy a hitel - az Ötv. 88. §-
ában leirt számítási mód alapulvételével - a korrigált saját 
folyó bevétel éves előirányzatának 70 %-án belül van, így a 
kötelezettség vállalásának törvényi akadálya nincs. 
K i j e l e n t i  továbbá, hogy A PORSCHE Banknál fennálló 
1.495 eFt összegű éven túli autós hitel állományunk lejárata 
2014.04.05.  

Lekötött betéttel, értékpapírral nem rendelkezik. A Képviselő-
testület kötelezettséget vállal arra, hogy hitel visszafizetése 
időtartama alatt a kért hitelt és járulékait a futamidő évében a 
felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően a 
költségvetésbe betervezi és jóváhagyja. 
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A hitel fedezetéül forgalomképes ingatlanvagyonából a 
Herencsény  452, hrsz. alatt felvett összesen 15 M Ft 
becsértékű ingatlanát fedezetül felajánlja és hozzájárul a 
megterheléshez. Kötelezettséget vállal arra, hogy az ingatlanra 
legalább a hitel futamidejére biztosítást köt oly módon, hogy a 
biztosítás kedvezményezettje az OTP Bank legyen. 
 

 
8/4. Munkabér hitel kérelem. 
 
Hozzászólás nem volt a képviselő-testület - egyhangú -igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozza:  
 

Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének 53/2011. (VI.17.) önkormányzati 

határozata 
 

Herencsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a bérjellegű kifizetések finanszírozása céljából 2011. évben 
havonta maximum 2.500.000.- Ft azaz kettőmillió-
ötszázezer forint összegű munkabérhitel felvételéről dönt.  
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a 
bankszámlaszerződés alapján havonta igényelhető 
munkabérhitelt a mindenkori éves költségvetésben 
meghatározott személyi juttatások figyelembe vételével 
határozza meg, továbbá, hogy a hitelt a folyósítást követő 
30 napon belül a részére folyósított állami támogatásból 
visszafizeti.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert (és a 
jegyzőt) a hitel felvételével kapcsolatos intézkedések 
megtételére.  
 
Határidő:  folyamatos 
Felelős: Jusztin  Józsefné polgármester 

 
 
   
Több tárgy nem volt. A polgármesterek megköszönték a megjelenést, és az 
ülést bezárták. 

        
Kmf. 
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    Jusztin Józsefné    Fazekas János 
       polgármester      körjegyző 
  

 
 
 

Demkó György                  Bucsánszki Csaba  
 

hitelesítők 


